
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số: 1483  /SNN-KHTC 

V/v tham gia ý kiến dự thảo Quyết 

định phân cấp, phân công trong 

thẩm định, quyết định chủ trương 

đầu tư, quyết định đầu tư dự án, 

Báo cáo KTKT xây dựng công 

trình, sử dụng nguồn vốn NSNN do 

tỉnh quản lý. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Trị, ngày  12   tháng 8 năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

        - Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; 

        - Ban QLDA Đầu tư XD các công trình NN và PTNT; 

        - Phòng QLXDCT, Sở Nông nghiệp và PTNT. 

 

Ngày 11/8/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 1237/SKH-TH về 

việc đề nghị tham gia ý kiến dự thảo Quyết định phân cấp, phân công trong thẩm 

định, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án, Báo cáo KTKT xây 

dựng công trình, sử dụng nguồn vốn NSNN do tỉnh quản lý (Sao gửi kèm). 

Sau khi xem xét, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước 

được giao tham gia ý kiến đối với nội dung dự thảo Quyết định nói trên. 

Ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị đề nghị gửi bằng văn bản về Sở 

Nông nghiệp và PTNT trước ngày 18/8/2020 và gửi bản mềm qua địa chỉ email: 

hosyhien.quangtri@gmail.com để kịp thời tổng hợp, báo cáo. 

Yêu cầu các Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (B/c); 

- Các Phó GĐ Sở; 

- Lưu: VT,  KHTC(SH). 

  

 

GIÁM ĐỐC 

 
Hồ Xuân Hòe 
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